
Ski Sk, Na Co Nas Sta
Ski Sk&amp;#322;ad, ta Ski Sk&amp;#322;ad, WNB taa
Zjednoczona Polska R-A-P dla swojak&amp;oacute;w
Bia&amp;#322;ystok &amp;#347;ciana wschodnia Pozna&amp;#324; na zach&amp;oacute;d
Ski Sk&amp;#322;ad ch&amp;#322;opaku i dw&amp;oacute;ch wariat&amp;oacute;w
Tego nie spodziewa&amp;#322; si&amp;#281; &amp;#380;aden z nas tu
Jeden B&amp;oacute;g tak chcia&amp;#322; i da&amp;#322; si&amp;#322;&amp;#281; nam i rap
By m&amp;oacute;c pokaza&amp;#263; ile ka&amp;#380;dy z nas wart
Mia&amp;#322;e&amp;#347; na 5G przedsmak teraz mocny start
Olsen nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; Polsce na co sta&amp;#263; nas
Nadszed&amp;#322; czas zaprzesta&amp;#263; walk stawi&amp;#263; na scenie
Ile potencja&amp;#322;u drzemie w m&amp;#322;odych ludziach
Ile podziemie kryje talent&amp;oacute;w
Ilu producent&amp;oacute;w bez wypasionego sprz&amp;#281;tu
Ilu zapierdala za dzie&amp;#324; znikomy brzd&amp;#281;k
Jeden mikrofon, niejednemu jedyny cel
Nie dorobisz si&amp;#281; nie tu w Polsce na rapie
Temu chwal&amp;#281; ka&amp;#380;dego co daje z siebie szczero&amp;#347;&amp;#263;
I wierz mi potrafi&amp;#281;, pieni&amp;#281;dzmi nie gardz&amp;#281;
Cho&amp;#263; bardzo przydatne by&amp;#347; mia&amp;#322; cokolwiek na szamk&amp;#281;
Dobra cz&amp;#322;owiek odchodz&amp;#281; lecz nie na zawsze
Dla mych na&amp;#263;mionych powiek sen jedynym lekarstwem
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
By&amp;#322;o to tak jak dar, kt&amp;oacute;ry posiad&amp;#322; ka&amp;#380;dy z nas
By&amp;#263; mo&amp;#380;e ostatnia ju&amp;#380; &amp;#380;ycia szans
Poddaj si&amp;#281; lub walcz, graj lub tylko ta&amp;#324;cz
Tym co nie pozwoli&amp;#322;o by spojrze&amp;#263; se w twarz
Nadszed&amp;#322; czas, tu hajs, jak powietrze jestem
B&amp;#322;ogos&amp;#322;awie&amp;#324;stwem, przekle&amp;#324;stwem dla innych strace&amp;#324;cem
Ci chcieli by nas mie&amp;#263; na elektrycznym krze&amp;#347;le
Ten rap surowym mi&amp;#281;sem co nie ka&amp;#380;dy strawi
Jeden cel nachapa&amp;#263; si&amp;#281; by&amp;#347; si&amp;#281; nie ud&amp;#322;awi&amp;#322;
Patrz im wy&amp;#380;ej mierzysz tym ni&amp;#380;ej mo&amp;#380;esz spa&amp;#347;&amp;#263;
Dla swoich nie gwiazd mas uwielbienia t&amp;#322;um&amp;oacute;w
Prawdy gram bez zb&amp;#281;dnego wok&amp;oacute;&amp;#322; szumu
Sztama z tymi co te&amp;#380; nie wierz&amp;#261; w sprawiedliwo&amp;#347;&amp;#263;
W kraju sparali&amp;#380;owanym przez chciwo&amp;#347;&amp;#263;
Bogatym nigdy do&amp;#347;&amp;#263;, biednym taki los
Tu nie zgodzi si&amp;#281; ze mn&amp;#261; mo&amp;#380;e stu na milion
Chuj ci w dup&amp;#281; panie premierze co dla nas
To pi&amp;#281;kne jest tylko na papierze
Kto dorwie si&amp;#281; do w&amp;#322;adzy patrzy aby napcha&amp;#263; kiesze&amp;#324;
Czy nie tak? Nie wierz&amp;#281; w &amp;#380;adne s&amp;#322;owo ka&amp;#380;dego z was
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
Bardzo &amp;#322;atwo jest zburzy&amp;#263; to co trudno zbudowa&amp;#263;
&amp;#321;atwiej jest odej&amp;#347;&amp;#263; ni&amp;#380; problem rozwi&amp;#261;za&amp;#263;
Pro&amp;#347;ciej zapomnie&amp;#263; gdy przerasta ci&amp;#281; sprawa
Gdy si&amp;#281; nic nie uk&amp;#322;ada razi ci&amp;#281; ka&amp;#380;da wada
I docenia&amp;#263; przestajesz to co szcz&amp;#281;&amp;#347;cie ci daje
Chcia&amp;#322;by&amp;#347; si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; gdzie&amp;#347; dalej, bo ci si&amp;#281; tak wydaje
&amp;#379;e to co jest nieznane, mo&amp;#380;e da&amp;#263; ci tak wiele



&amp;#379;e los do ciebie si&amp;#281; &amp;#347;mieje &amp;#380;eby drzwi ci otworzy&amp;#263;
&amp;#379;e nadszed&amp;#322; ten dzie&amp;#324; kt&amp;oacute;rego mia&amp;#322;e&amp;#347; nie do&amp;#380;y&amp;#263;
I zostawi&amp;#263; tak szybko to co mia&amp;#322;e&amp;#347;
A przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; b&amp;#281;dziesz tworzy&amp;#322; gdzie&amp;#347; indziej
My&amp;#347;l&amp;#261;c teraz mi wyjdzie, wyrwie z ziemi korzenie
&amp;#379;eby spe&amp;#322;ni&amp;#263; marzenie nie docenisz tych ludzi
B&amp;#281;dziesz k&amp;#322;amstwem si&amp;#281; &amp;#322;udzi&amp;#322;
&amp;#379;e ich nikt niedocenia&amp;#322;, a potencja&amp;#322; tw&amp;oacute;j drzema&amp;#322;
Pauza krokiem nast&amp;#281;pnym, b&amp;#281;d&amp;#261; naprawione b&amp;#322;&amp;#281;dy
Kt&amp;oacute;rych nikt nie ominie p&amp;oacute;ki &amp;#347;wiat&amp;#322;o nie zginie
B&amp;#281;d&amp;#281; do celu d&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322; p&amp;oacute;ki si&amp;#322; mi wystarczy
Nie raz przecie&amp;#380; mnie skarci&amp;#322; los co nie by&amp;#322; uczciwy
Przetrwa tylko prawdziwy gdy go sta&amp;#263; na to b&amp;#281;dzie
Nie odpatrz ob&amp;#322;&amp;#281;dzie dalej nie&amp;#347; swe or&amp;#281;dzie
Czy sta&amp;#263; ci&amp;#281; na to, by nie sta&amp;#263; jak mato&amp;#322;
Szcz&amp;#281;&amp;#347;cie wreszcie zobaczy&amp;#263; &amp;#380;eby nikt nie t&amp;#322;umaczy&amp;#322;
&amp;#379;e nie by&amp;#322;o mi dane, chc&amp;#281; mie&amp;#263; tylko wygrane
Na koncie w&amp;#322;asnym, a &amp;#347;wiat nie jest &amp;#322;atwy
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
To na ile mnie sta&amp;#263; pokaza&amp;#322;em ju&amp;#380; nie raz
A sta&amp;#263; mnie na wiele opr&amp;oacute;cz materialnych kwestii
Zdolny pom&amp;oacute;c tobie jestem, zdolny si&amp;#281; wykaza&amp;#263; gestem
I nie po to, by my&amp;#347;lano jaki dobroduszny jestem
Wasze s&amp;#322;owa - tu jestem, rap nagrywam - zwroty czerstwe
Ski Sk&amp;#322;ad, Wychowani czas poruszy&amp;#263; wa&amp;#380;n&amp;#261; kwesti&amp;#281;
Sta&amp;#263; mnie na wiele, nie przys&amp;#322;oni&amp;#281; si&amp;#281; portfelem
Sprawy nie za&amp;#322;atwi&amp;#281; blefem w postaci wyci&amp;#261;gu z konta
Sta&amp;#263; mnie na wiele, bo to sprawa Rycha godna
Sam sobie udowodni&amp;#263; ile warte s&amp;#261; me s&amp;#322;owa
I jak si&amp;#281; mam zachowa&amp;#263;, by nie zrobi&amp;#263; g&amp;#281;by szmaty
Walczy&amp;#263; z diab&amp;#322;em jak przed laty z ziemskimi pokusami
Z ka&amp;#380;dym nast&amp;#281;pnym dniem udowadniam, &amp;#380;e nie musz&amp;#281;
&amp;#379;e mog&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; zwyk&amp;#322;ym spizgusiem
Czy przetrwam t&amp;#281; susz&amp;#281; nie gasz&amp;#261;c pragnienia
I nie zmienia si&amp;#281; nic i nic si&amp;#281; nie zmienia
Bez czystego sumienia w drodze do oczyszczenia
Szukaj&amp;#261;c zrozumienia swego w&amp;#322;asnego istnienia
Nie licz&amp;#261;c na przypadki z dala od ojca, matki
Nie&amp;#347;wiadomie b&amp;#322;&amp;#261;d pope&amp;#322;ni&amp;#263;, sta&amp;#263; mnie na te wpadki
Konsekwentnie znikam z planszy, podwy&amp;#380;szone ryzyko
Gdzie nie ma szans odwyku, ucieczki od nawyku
Wstrzemi&amp;#281;&amp;#378;liwo&amp;#347;&amp;#263;, silna wola, to cnoty kontrola
Ulica pomy&amp;#347;li, &amp;#380;e na g&amp;#322;ow&amp;#281; zachorowa&amp;#322;
Sprosta&amp;#263; u&amp;#322;omno&amp;#347;ci&amp;#261;, zab&amp;#322;ysn&amp;#261;&amp;#263; dojrza&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261;
Da&amp;#263; rad&amp;#281; przeciwno&amp;#347;ci&amp;#261;, zmierzy&amp;#263; si&amp;#281; z doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261;
Cho&amp;#263; na moment sta&amp;#263; mnie na to, zwalczy&amp;#263; przerost ambicji
W &amp;#380;yciu wyprze&amp;#263; si&amp;#281; wszystkich, sta&amp;#263; mnie na to wszystko
Si Ski
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
Gdybym, gdybym nie by&amp;#322; tym kim jestem, jestem
Czy bym m&amp;oacute;wi&amp;#322; - rap przekle&amp;#324;stwem? przekle&amp;#324;stwem
Niby odnalaz&amp;#322;em szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Teraz nadszed&amp;#322; czas pokaza&amp;#263; na co sta&amp;#263; nas, tak!
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